
Buổi Tĩnh Tâm: Kỷ niệm 10 năm nhóm Lòng Chúa Thương Xót 
 

“Cha đã thương con bằng một tình yêu muôn thuở; Cha đã lôi cuốn con bằng lòng thương 

xót của Cha” (Jeremiah 31: 3). 

 

Hôm nay, ngày 10.02.2018. Trong không khí lạnh giá của mùa đông, các anh chị em nhóm 

Lòng Chúa Thương Xót hẹn gặp nhau tại Đan Viện Xitô Orsonnens để tham dự buổi tĩnh tâm, 

cầu nguyện và chia sẻ với nhau những tâm tình sau 10 năm thành lập nhóm. 

 

Chúng tôi đến Đan Viện dưới trời tuyết rơi nhẹ lúc 8h30 sáng. Sân trước của Đan Viện được 

phủ một màu trắng, tựa như màu áo trắng tinh khôi của Chúa Giêsu trong Tấm Linh Ảnh mà 

Ngài đã trao ban cho Thánh Nữ Faustina trong một lần thị kiến. Bên trong Đan Viện, mọi 

người đều đã có mặt đầy đủ và đang dùng điểm tâm cùng nhau, cũng là để làm quen,  bởi vì 

có những anh chị chưa từng quen biết nhau. Từ Veveyse có chị: Vinh, chị Thảo, chị Tiên..... 

từ Fribourg có bác Trí, bác Khoát, chị Hoa.... Lại vinh hạnh vì có cha Lưu, hôm nay sẽ cùng 

đồng hành để chia sẻ và giúp chúng con thiểu thêm về «Lòng Chúa Thương Xót». 

 

Đúng 9h00 tại nhà nguyện, nhóm Lòng Chúa Thương Xót khởi đầu ngày tĩnh tâm bằng câu 

chuyện xúc động, một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng tràn đầy những Mầu Nhiệm về Thánh Nữ 

Faustina Kowalska. Thiếu nữ Faustina Chào đời ngày 25.8.1905 tại Glolowiec-Ba Lan trong 

một gia đình nông dân nghèo có đến 10 anh chị em. Từ thời niên thiếu, nhất là sau lần rước 

Mình Thánh Chúa trong ngày Xưng Tôi Rước Lễ Lần Đầu, Faustina đã có có một cảm nhận 

sâu sắc về sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Những cảm nhận đó 

được ngài ghi chép lại cẩn thận trong nhật ký theo suốt cuộc đời ngài. Faustina có một cuộc 

sống gắn liền với việc chăm lo cầu nguyện, đức vâng lời và lòng thương xót dành cho những 

người nghèo khó, dù rằng gia đình ngài cũng rất khó nghèo. 

 

Cũng bởi gia đình khó khăn, nên Faustina ít được đến trường và nhất là ước vọng dâng mình 

cho Chúa nơi một dòng tu gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng bởi vì chính Thiên Chúa đã chọn  

Faustina để trở thành vị «Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót», nên Chúa đã lo liệu bằng 

cách dẫn dắt Faustina đến với dòng nữ tu «Đức Mẹ Nhân Lành». Chính nới đây, nữ tu Fastina 

đã chịu rất nhiều thử thách trong đới sống tận hiến. Thế nhưng,  Chúa Giêsu đã biến nới đây 

trở thành «Trường học Giêsu» dành cho nữ tu Faustina. Vị nữ tu trẻ liên tục cũng chịu những 

sự hiểu lầm, ganh tị từ những chị em khác. Có lần vì quá mệt mỏi mà ngài muốn rời bỏ nhà 

nguyện, thì Chúa Giêsu đã phán rằng: 

 

«Con muốn rời nhà nguyện, nhưng con sẽ không rời Cha được, vì Cha ở khắp nơi. Con 

không tự mình làm được việc gì, nhưng với Cha, con có thể làm được mọi sự» (NK 429). 

Trong một lần thị kiến khác, Chúa Giêsu bày tỏ với nữ tu Faustina rằng: 

 

«Ái nữ của Cha ơi, nếu Cha muốn qua con mà đòi mọi người tôn sùng Lòng Thương 

Xót của Cha, thì con phải là người trước tiên trổi vượt trong niềm tin tưởng vào lòng 

thương xót ấy. Cha đòi hỏi con những hành vi nhân ái được thực hiện và yêu mến Cha. 

Ở mọi nơi trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái với người lân cận. Con không được 

thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy.» (NK 742) 

 

Quả vậy, Lòng Thương Xót Chúa đã có từ muôn thuở, qua lời hứa ban Đấng Cứu Thế cho 

loài người của Chúa Cha. Trong Cựu Ước, trước những lần thịnh nộ, Thiên Chúa luôn gởi 
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đến các vị Ngôn Sứ để mời gọi dân ngài ăn năn hối cải để quay trở về với Lòng Chúa Thương 

Xót. Đỉnh cao của Lòng Thương Xót ấy là chính Chúa Giêsu, qua Tin Mừng, Ngài để lại cho 

chúng ta rất nhiều những việc Ngài đã làm, những dụ ngôn mà Ngài đã kể về Lòng Chúa 

Thương Xót. Hay như trong lời Kinh, lời dậy cầu nguyện của Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn 

đọc hằng ngày «..Xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 

con..». Rồi giờ đây, vào thời điểm giữa hai cuộc chiến thảm khốc của thế kỷ 20 là Đệ nhất và 

Đệ Nhị Thế Chiến, Chúa  Giêsu lại nhắc nhớ cho thế giới về Thông Điệp của Ngài về Lòng 

Chúa Thương Xót thông qua nữ tu Faustina. Nữ tu Faustina đã được Chúa gọi về vào ngày 

15.10.1938 khi mới 33 tuổi, cũng bằng với số năm cuộc đời của Chúa Giêsu tại dương gian. 

Ngày 18.04.1993, ngài được phong Chân Phước, và  ngày 30.04.2000, Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolo II đã tuyên nữ tu Faustina lên hàng Hiển Thánh. Trong bài giảng của Đức Thánh Cha, 

có nhắc lại  lời Chúa phán cùng nữ tu Faustina rằng: «Nhân loại sẽ không được bình an cho 

đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha với niềm tín thác» (NK 300). 

 

Đến 12h trưa, các anh chị em lại trở lại nhà ăn để dùng bữa cùng nhau với những món ăn 

được các cha, các thầy chuẩn bị sẵn. Sau bữa ăn, là giờ sinh hoạt chia sẻ những cảm nghĩ, 

những kinh nghiệm cá nhân của mỗi người về chủ đề Lòng Chúa Thương Xót. Chị Vinh, chủ 

tịch nhóm khởi đầu câu chuyện  về căn nguyên mà chị có ý tưởng thành nhập nhóm 10 năm 

trước, những khó khăn, suy tư về phong trào, các anh chị em khác lại tiếp tục hưởng ứng bằng 

những trải nghiệm riêng về những gì mà Thiên Chúa đã dùng Lòng Chúa Thương Xót để bày 

tỏ với từng người và với gia đình mình. Thế nhưng sau hết, cũng vẫn chỉ là một ý chỉ của 

Thiên Chúa rằng Ngài là Đấng Giàu Lòng Xót Thương và Ngài cũng luôn mời gọi mỗi người 

trong anh chị em học theo Ngài, để thực thi Lòng Chúa Thương Xót nơi những người xung 

quanh, nhất là nơi những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. 

 

 

 



Các anh chị em lại trở lại nhà nguyện để tham dự giờ Chầu Thánh Thể, bởi vì câu chuyện của 

Thánh Nữ Faustina cho chúng ta biết rằng: Để có thể thi hành sứ mệnh của Lòng Chúa Thương 

Xót, thì cần có một mốt liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, đó là nguồn 

mạch của Tình Yêu, Tình Yêu trong sự hiệp nhất với Mình Thánh Chúa  Giêsu. Ngay sau giờ 

Chầu Thánh Thể là vài phút tập hát ngắn ngủi và Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót do cha 

Lưu chủ tế. Lời Chúa hôm nay là đoạn Tin Mừng Mc (8:1-10), thuật lại việc Chúa Giêsu làm 

phép lạ Hóa Bánh Ra Nhiều lần thứ 2. Cha Lưu đã đặt một câu hỏi suy niệm rằng «Ngày nay 

còn rất nhiều nơi đói nghèo, tại sao Chúa lại không hóa bánh ra nhiều để nuôi con người?». 

Quả thật, với trào lưu «chủ nghĩa tiêu thụ» hiện nay ở các quốc gia phát triển Âu-Mỹ, người 

ta lãng phí rất nhiều thức ăn, trong khi còn biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta vẫn đang 

đói khát vì thiếu thực phẩm. Từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình đến các nhà hàng, quán xá đều phí 

phạm những thực phẩm vẫn còn dùng được. Không phải vô tình mà mà trước khi làm phép 

lạ, Chúa  Giêsu lại trả lời cho các tông đồ rằng «Chúng con hãy cho họ ăn đi», Chúa biết rằng 

các tông đồ chẳng thể nào cho hàng ngàn người ăn chỉ với 7 chiếc bánh và vài con cá nhỏ. 

Điều mà Chúa muốn nhắn gởi cho chúng ta, cho thế giới ngày nay đó là: Hãy học theo Chúa, 

hãy chia sẻ thức ăn với những người anh em kém may mắn của chúng ta. Có lần cha Nguyễn 

Khắc Hy-SS đã chia sẻ rằng «Phép lạ không chỉ là những gì Thiên Chúa làm cho con người, 

nhưng còn là những gì con người làm cho Thiên Chúa». Thiên Chúa đã tỏ Lòng Thương Xót, 

nơi chúng ta bằng việc ban cho chúng ta dư thừa của ăn, giờ đây là lúc mà chính chúng ta 

cũng tỏ Lòng Thương Xót qua việc chia sẻ thức ăn với các anh chị em khó nghèo. 

 

Sau Thánh Lễ, lúc này là 5h00 chiều,  anh chị em trở lại phòng ăn dâng lời nguyện tạ ơn Chúa 

vì một ngày tốt đẹp trước khi dùng dùng bữa tối. Nhóm quây quần lại để cảm ơn cha Lưu đã 

dành thời gian cho nhóm một ngày tĩnh tâm đặc biệt này, để nhờ đó mà mỗi người hiểu sâu 

hơn về Thông Điệp mà Chúa Giêsu mong muốn nhân loại thực hiện thông qua Thánh Nữ 

Faustina. Sau đó là một buổi họp ngắn để chuẩn bị cho Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót 

được tổ chức ngày 08.04.2018 (Một tuần sau lễ Phục Sinh). Đó là ngày Lễ mà Giáo Hội Công 

Giáo Hoàn Vũ sẽ tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nơi con cái Ngài. Các anh chị 

em ở Fribourg ra về sớm hơn một chút để kịp tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn bác 

Phero Nguyễn Văn Ngoặt vừa mới qua đời tại Giáo xứ St. Thérèse. 

 

Lời Kết: Lịch sử nhân loại chưa bao giờ đi khỏi lịch sử Cứu Độ, trong mỗi giai đoạn mà nhân 

loại lạc lối, thì Thiên Chúa lại dùng một vị thánh nhắc nhở loài người thi hành những gì Thiên 

Chúa mong muốn. Chúng ta đang ở thập niên thứ hai của Thiên Niên Kỷ thứ 3, các nỗi lo về 

bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh, suy đồi xã hội vẫn còn đó. Qua trung gian Thánh Nữ Faustina, 

Thiên Chúa đã nhắc nhớ cho nhân loại một thông điệp rất cần thiết để thực hiện trong giai 

đoạn lịch sử này đó là: Thi hành sứ mệnh của Lòng Chúa Thương Xót, để nhờ đó đưa chính 

mình, đưa nhân loại quay trở về với Thiên Chúa, quay trở về với Giáo Hội. Như lời Thánh 

Giáo Hoàng Gioan Phaolo II giảng trong Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 23.04.1995 

«Anh chị em hãy tín thác vào Thiên Chúa. Hãy trở nên tông đồ của Lòng Thương Xót 

Chúa. Đáp ứng theo lời mời gọi và gương sáng của chân phước Faustina, hãy chăm sóc 

cho những người đau khổ xác hồn. Hãy giúp cho mọi người cảm nghiệm được tình yêu 

thương xót của Chúa, tình yêu ủi an và làm cho chúng ta được chan chứa niềm vui.» 

 

Phạm Quốc Dũng 


